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”At rejse er at leve”, bemærkede H. C. 
Andersen for godt 150 år siden i ”Mit 
livs Eventyr”. Det gav ham afveksling 
og ny inspiration og havde det med at 
gøre ham i bedre humør. I dag har tu-
ristbranchen ikke været sen til at følge 
op på denne indsigt. Og mange af os 
har netop brugt en del af også dette 
års sommerferie på at rejse. 

At rejse er at overleve
Men for mange har det at rejse abso-
lut intet med ferie at gøre. For mange 
er det et spørgsmål om at overleve. 
Mange må ligefrem flygte fra hjem 
og fødested for at overleve. Det er der 
ikke noget nyt i. Det kan vi f.eks. læse 
om på nogle af de første sider i vores 
bibel. Der hører vi om, hvordan pa-
triarken Jakob og hans sønner rejser 
til Egypten for at undslippe hungers-
nød. Og senere, da de var vokset til et 
helt folk, Det jødiske folk, hører vi om 
hvordan de flygtede fra Egypten igen 
for at undgå Faraos undertrykkelse og 
flakkede rundt i 40 år i ørkenen på Sin-
aihalvøen, mens de ledte efter det for-
jættede land. For dem blev det at rejse 
til et spørgsmål om overlevelse.

Modige mennesker rejser
Langt senere har vi oplevet, hvordan 
millioner af mennesker er rejst af sted 
fra vort eget land og fra andre euro-
pæiske lande for at finde bedre mu-
ligheder for at overleve. De fleste til 
Nordamerika til de relativt unge stater 
USA og Canada med de mange mu-
ligheder, nogle danskere også til f.eks. 

Argentina – de danske menigheder 
med tilknytning til Danske Udlands- 
og Sømandskirker giver et fingerpeg. 
Det var mennesker, der turde satse 
bogstaveligt talt liv og lemmer på en 
bedre fremtid – modige mennesker. 
Nogle gik det godt. Andre gik til un-
dervejs.
Også i dag er der mennesker, der rej-
ser ud for at finde bedre muligheder 
for et godt liv for dem selv og deres fa-
milier. Men rejseruterne er andre end 
før. Hvor mange før måtte søge væk 
fra Europa, er der i dag mange, der 
netop ser mulighederne i Europa – og 
tager ud for at opsøge dem. Nogen går 
det godt. Andre går det anderledes. I 
Kirkens Korshærs årsskrift skriver 
Birgitte Jeppesen om Mariatjenestens 
møde med nogle af disse mennesker:
I Mariatjenesten mærker vi, at dan-
skere er blevet europæere. Også på lo-
kalplan. Maria kirkeplads, som før var 
et yndet tilholdssted for stofbrugere 
er i dag blevet ventestation for euro-
pæiske medborgere, der søger nordpå 
i håb om at finde et arbejde.
Vi oplever i stigende grad at det Euro-
pa, som bliver hyldet så højt med ord 
om arbejdets frie bevægelighed, udlig-
ning af økonomierne, såvel som agur-
kerne, at det nu viser sig i kød og blod. 
Mennesker står udenfor vores fordør, 
og venter på at drømmen om en bedre 
tilværelse bliver virkelighed.
Det er modige mennesker, der forlader 
deres hjemland, deres familie, deres 
modersmål, og nu går rundt i de kø-
benhavnske gader og samler flasker, 

At rejse er at leve
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sidder på jobcentre og sender CV’er, 
uddeler aviser og gør rent. Det er mo-
dige mennesker, der kæmper, hvor de 
har muligheden.  
I Mariatjenesten møder vi dem. Og 
med dem et stærkt håb. Håbet om at 
det næste telefonopkald giver pote. 
Håbet om at blive kaldt til jobsamtale. 
Håbet om en dag at kunne forsørge 
sig selv og sin familie og blive lige-
stillet medborger i det Europa man 
er blevet inviteret med ind i. Men fra 
håbet er der ikke langt til modløshe-
den og magtesløsheden, når det ikke 
sker. Mange føler sig snydt og oplever 
frustrationen over at ligge under for 
fordomme. I Mariatjenesten oplever 
vi følger af modløsheden i form af de-
pression og stress, som desværre for 
nogen fører til misbrug. Men alt sam-
men er det betinget af at de har turdet 
satse. Satse sig selv på at livet er bedre 
værd end fattigdom.
I Mariatjenesten er vi lige nu sammen 
med dem i ventetiden. Vi har kaffe 
på kanden og god tid til at lære vores 
europæiske medborgere at kende. Og 
det er for det allermeste en god tid. In-
tegrationsarbejdet kører på højblus og 
samtaler på kropssprog og opsamlede 
gloser af gebrokkent dansk, ungarsk 
og rumænsk giver nye bekendtskaber.
Undertiden er det også svært, for vi 
forstår dem jo ikke - og de ikke os. 
Men tiden, opgaven og ihærdigheden 
fra begge sider viser at vi også her kan 
blive overrasket: han som vi med stor 
sikkerhed havde dømt ude både som 
bedrager og lommetyv, i ham genken-
der vi nu os selv og vores egne drøm-
me om et liv, der giver mening. 
Et fælles Europa giver ikke mening 
så længe man fra politisk side holder 

mennesker, som er indenfor udenfor. 
Og det er det vi ser. De er velkomne, 
så længe de klarer sig selv.
Det er ikke helhjertet nok, og resultatet 
heraf er at en stor gruppe mennesker 
slår hovedet mod en usynlig mur af 
krav som er umulige at gennemskue. 
For dem og for os. Og når de er ramt 
hårdt, er der ingen fra politisk side der 
føler ansvar for at samle dem op.
Men er det da os her på Vesterbro der 
skal løfte opgaven? Det spørger vi os 
selv om. For hvad er det vi trækker til 
eller hvem er det de trænger væk? I 
kirken tager vi imod alle, som banker 
på vores dør. Her vurderer vi ikke folk 
ud fra danskkundskaber, indkomst el-
ler pas. 
Men vi hverken kan eller skal løfte op-
gaven alene. 
Private institutioner kan ikke løfte den 
store integrations opgave, der ligger 
i det ny Europa. Det kræver politisk 
vilje i form af økonomi og lovgivning 
på området. Og så kræver det at vi 
som samfund holder etikken højt når 
mennesker lukkes ind på det danske 
arbejdsmarked, så vi ikke får et første 
og andet hold, hvor andet holdet bli-
ver spist af med dårlig løn og ringere 
vilkår, fordi de i deres desperate situa-
tion er klar til at sige ja til hvad som 
helst.
Mariatjenesten tager trofast og sikkert 
imod, der hvor alt andet er gået galt. 
Og herfra venter vi på og kæmper vi 
for at politikerne tager medansvar, så 
knap så mange som vi ser i dag – ja 
helst ingen østeuropæer, lander hos 
os, fordi der findes bedre tilbud. 
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Besøg på »Lunaria«
Den 28. august kl. 10.30 inviteres til et 
spændende møde med Gunnar Iver-
sen og Susanne Tvermoes i deres for-
underlige verden på ”Lunaria”, Sin-
drupvej 5, Sindrup.
Efter gudstjenesten kl. 9.00 i Ydby 
Kirke og en kop kaffe i våbenhuset kl. 
ca. 10 kører vi i egne biler sammen til 
Sindrup, hvor Gunnar Iversen viser 
rundt i Limfjordsdigterstuen, Danas 
Have og Frejas sal. Han vil bl.a. for-
tælle om Teutonernes ravvej fra Thy til 
Grækenland og om keltisk kristendom 
i Thy. I Frejas sal er der en kopi af Sct. 
Mortens kors fra Iona.
Sct. Morten var forbillede for den kel-
tiske kristendom, og navnet kender vi 
jo fra Skt. Mortens kirke i Ydby og Sct. 
Mortensgaard.
Susanne Tvermoes fortæller om sine 
smukke løvbilleder. I denne sæson ud-
stiller hun en serie af billeder inspire-
ret af folkevisen om Liden Kirsten og 
Prins Buris.

Søndag d. 11. september er der høst-
gudstjeneste med indsamling og konfir-
mand velkomst i Ydby kirke kl. 10.30. 

Søndag d. 18. september er der Fa-
milie- og høstgudstjeneste med ind-
samling i Boddum kirke kl. 10.30. Efter 
gudstjenesten er der kirkefrokost. Vi 
mødes i præstegården ca. 11.45, hvor 
maden er parat. Pris: 40 kr. pr. person.

Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30: For-
tælleaften i præstegården med Vest
jys ke eventyr fortalt af Ingrid Hvass, 

Ejstrup (www.ingridhvass), der tager 
os med på en opdagelsesrejse i en 
verden af fortællinger fulde af saft og 
kraft. 

Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 er der 
ungdomsgudstjeneste i Boddum kirke.

Søndag d. 27. november er der fa-
miliegudstjeneste i Boddum kirke kl. 
10.30.

Mandag d. 28. november kl. 19.00 er 
der Koncert med Klitmøller Gospel-
kor i Boddum kirke og derefter ad-
ventshygge i præstegården med gløgg 
og æbleskiver (arrangeres sammen 
med Boddum Beboerforening).

Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 24. august er der konfir-
mandindskrivning i præstegården kl. 
19.30. Forældre og konfirmander er 
velkommen. I bedes medbringe kon-
firmandens dåbsattest. 
Konfirmationsundervisningen bliver i 
år torsdag morgen, første gang 1. sep-
tember. Konfirmationsdagen er i 2012 
søndag d. 15. april.

Minikonfirmanderne (børn i 3. klasse) 
mødes i præstegården, hvor vi synger 
og leger sammen og hører fortællinger 
fra bibelen. Første gang er onsdag d. 7. 
september. Eleverne tager til præste-
gården med bussen efter skoletid.

Særlige arrangementer
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Korsang for voksne 
Voksenkoret med medlemmer fra 
både Helligsø-Gettrup og Ydby øver 
i Borgerhuset i Gettrup hver mandag 
aften kl. 19.30 under ledelse af Holger 
Laursen. Nye deltagere er til hver en 
tid velkomne. Kontakt Holger Laur-
sen på tlf. 9716 1249. Efterårets øvning 
begynder sidst i september.

Sydthy Provstis Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup 
kirkecenter en række torsdage sidst på 
dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspis-
ning kl. 18.30. Temaet for efterårets sæ-
son er ”Liv og død – glæde og sorg”. 
Hvordan er forholdet mellem liv og 
død, glæde og sorg? Hvad sker der 
med os, når døden kommer os nær? 
Hvad kan vi tro og håbe? Hvad bety-
der det for os, når vi mister en af vore 
kære? Hvad har det kristne evange-
lium at give os midt i sorgen? 
Temaet belyses fra forskellige syns-
vinkler af foredragsholdere, der har 
stor erfaring fra deres daglige virke og 
som kan formidle deres viden og er-
faringer på en vedkommende og livs-
nær måde.

Program:
15. september: Præst og forfatter Johan-
nes Værge, København: Hvad sker 
der, når vi dør?  
29. september: Sognepræst og præst på 
Kamillianergaardens Hospice Ole Ra-
akjær, Aalborg: Kan tro flytte bjerge el-
ler bjerge flytte tro? 
13. oktober: Psykoterapeut Kirsten Ha-
aber, Hassing: Sorg - at holde fast eller 
give slip. 
3. november: Præst og salmedigter Hol-

ger Lissner, Middelfart: »Du fylder 
mig med glæde -«. 
17. november: Præst og forfatter Kaj 
Mogensen, Svankjær: Glæd jer altid i 
Herren. 
1. december: Gudstjeneste og julebe-
gyndelse.
Deltagerbetaling er kr. 500. Man til-
melder sig hele forløbet. Tilmelding 
til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 
Hurup eller mail: lei@km.dk seneste 
2. september. Flere oplysninger kan 
findes på www.sydthyprovsti.dk/kir-
kehojskole.asp 

Teologisk Voksenundervisning
Teologisk Voksen Undervisning er et 
kursusforløb, der sigter mod at give 
deltagerne en bred og grundig oriente-
ring om kristendommens idé-indhold 
og historie. Undervisningen omfatter 
de fleste af de fag, der undervises i på 
de teologiske fakulteter i Århus og Kø-
benhavn. Ambitionen er at give kursi-
sterne en mulighed for at fordybe sig 
i kirkens bekendelsesgrundlag og det 
religiøse univers, som har sat sit præg 
på dansk kultur i 1000 år. 
Undervisningen er åben for alle voks-
ne i hele Aalborg Stift. Der kræves 
hverken særlige faglige eller kirkelige 
forudsætninger hos deltagerne. Kurset 
strækker sig over 8 lørdage fra 8.okto-
ber til 10. marts og finder sted på Aal-
borg Studenterkursus, Danmarksgade 
11, 9000 Aalborg. 
Program med alle relevante oplysnin-
ger kan rekvireres på følgende adres-
se: Teologisk Voksenundervisning, 
Thu lebakken 1, 9000 Aalborg, Tlf. 
98188088 / 96341921, mail: lrb@km.dk
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Sommerens spejderlejre er vel over-
stået.  Bævere og Ulve deltog i fælle-
slejr for alle de yngste i Thy Distrikt i 
Teutonerhytten i Dover. En lejr i even-
tyrets tegn – og delvis i regnens. Alle 
bævere og ulve deltog i lejren.  De sto-
re spejdere startede deres sommerlejr 
ved at deltage i et tværkorpsligt ar-
rangement i Zoologisk Have i Ålborg, 
DUKA-Zoo, sammen med 1350 andre 
spejdere. Derefter gik turen til Mou, 
hvor der resten af uge 26 var planlagt 
”almindelig” tropslejr. Alle spejdere ( 
+ 2) deltog i lejren.  Modsat bæver- /
ulvelejren, var tropslejren præget af 
sommer og solcreme.  Som altid er 
sommerlejr en af de spejderoplevelser 
der fylder meget i snakken om ferieak-
tiviteter; ingen undtagelse i år.  
Men før vi får set os om, er det tid at 
planlægge spejdermøder i en ny sæ-

son. VI ER KLAR! Der startes ud den 
23. august med oprykning af de bæ-
vere der de næste 2 år skal være en 
del af ulveflokken. Den 30. august kl. 
16.30 er vi så klar til at byde alle de nye 
børn, der har lyst til at blive spejdere 
velkommen i Boddum-Ydby Gruppe. 
Også troppens store spejdere starter 
op i slutningen af august.  
Den 4. september fra kl. 14.00 til 16.00 
vil det glæde KFUM spejderne at in-
vitere alle interesserede til Åbent Spej-
derhus. Hvorfor tage i Sommerland, 
når man kan tage i ”Spejderland”? - Vi 
garanterer spejderaktiviteter  af høj 
kvalitet for store og små – ingen skal 
kede sig. Kom og vær med!
Følg med i spejdernes aktiviteter på 
hjemmesiden 

www.boddum-ydby-spejd.dk 
Jette Pedersen, Gruppeleder

Nyt fra KFUM spejderne

Spejdere samarbejder - uanset alder. Sommerlejr 2011 i Mou.



7

Fra vugge til grav
Boddum
Døbte:
David Madsen
Kimberly Marie Navida Nielsen

Viet:
Ann Louisa Vangsgaard Pedersen og 
Bo Vangsgaard Pedersen

Ydby:
Døbte:
Xander Emmanuel Hannibal Laurberg
Erik Hertz Bjerregaard

Død:
Martin Pedersen

Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Vi mødes til gudstjeneste følgende onsdage kl. 15: 
7. sept. - 2. nov. - 7. dec.

Ældre i sognet er meget velkommen til at 
deltage i disse gudstjenester. Man kan ringe 

efter kirkebil på 9795 6175 
(senest aftenen før).

SOGNEPRÆSTEN
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum.
Tlf. 97 95 90 09. Mandag fri. 
Træffes bedst dagligt mellem kl. 12 – 13.
I fravær passes embedet af sognepræst Lilian Risum, 
Visby, tlf. 9795 1133.
BODDUM KIRKE
Menighedsrådsformand: Evald Eliassen,  97 95 90 22 
Kirkeværge: Hanne Borre Andersen,  97 95 90 75
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Carl Chr. Nielsen,  97 95 91 81
Privat  97 95 91 51
Graverafløser: Verner Enevoldsen,  97 95 65 61
Organist: Holger Laursen,  97 16 12 49
YDBY KIRKE
Menighedsrådsformand: Ingrid Jespersen, 97 95 91 46 
Kirkeværge: Elsebeth Johansen,  45 93 53 13
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Ole Madsen,  97 95 63 16/21 40 63 54
Privat 97 95 90 19.
Medhjælper: Vagn Kappel,  97 95 63 72
Organist: Holger Laursen,  97 16 12 49
BESØGSTJENESTE
Mette Olesen, Boddum 86 36 56 18
REDAKTION
Elsebeth Johansen (Ydby), 
Karin Nikolaus (Boddum)
Mogens Jeppesen (sognepræsten)

OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi 
kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at 
stof til næste kirkeblad: 20. oktober 2011

KLF - Kirke og Medier
Lokalforeningen for Hurup og omegn 
afholder årsmøde med generalforsam-
ling i Hurup Missionshus onsdag d. 
26. oktober kl. 19.30. Dagsorden ifølge 
lovene. Jørgen Christensen, Nykøbing 
taler over emnet: ”Sat 7 – kristent TV 
på arabisk til de kristne mindretal i 
Mellemøsten og Nordafrika”.

Stå stille i smerten
rodfæstet i dét, som er lys i dig.
Lad sværdet gå gennem dig.
Måske det slet ikke 
er et sværd. 
Måske det er 
en stemmegaffel.
Du bliver en tone.
Du bliver den musik 
du altid længtes efter
at høre.
Du vidste ikke, at du var 
en sang.

Ylva Eggehorn – fra svensk (Andrum II)



August
28. august 10.s.e. trinitatis
Ydby 9.00 

september
4. september 11.s.e.trinitatis 
Boddum 9.00 (LR)

11. september 12.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
Konfirmandvelkomst og
Høstgudstjeneste (indsamling)

18. september 13.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Familie- og høstgudstjeneste
(indsamling)

25. september 14.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

OktOber 
2. oktober 15.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

9. oktober 16.s.e.trinitatis 
Ydby 9.00 (LR)

16. oktober 17.s.e.trinitatis 
Boddum 9.00 
Ydby 10.30 

23. oktober 18.s.e.trinitatis 
Ydby 9.00
Boddum 10.30

30. oktober 19.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 
Ydby 10.30 

NOvember
1. november
Boddum 19.00
Ungdomsgudstjeneste

6. november Alle helgens dag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

13. november 21.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (LR)

20. november sidste s. i kirkeåret 
Ydby 10.30

27. november 1.s.i advent
Boddum 10.30
Familiegudstjeneste

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester 
i Boddum og Ydby kirker samt til guds-
tjenesterne på Sct. Mortensgård hos Poul 
Svendsen, tlf. 97 95 61 75, senest aftenen 
før. Pris: kr. 10,- t/r.


